
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 کودك ارزشمند موضوع وبینار : تربیت *     

   عبدالهادي عمرانیسخنران : استاد  **

 ه اي از موسسه ي فرهنگی هنري راز نگاه آفتابگردان ئارا ***

 1401 خرداد 17شنبه سه :   پنجمجلسه  ****

 : 3موقعیت

را اینطور مادر میپرسه فکر میکنی چ  ها رو ببینم.من کاردستی    نذاشتعمرانی    قايمیگه آعلی میره خونه.  
  ه؟ رکنی آقاي عمرانی این کار رو دوست نداچرا فکر می  (یعنی تحلیل تو از این ماجرا چیه؟)  شد؟

 دهید؟ تگو رو چه جوري ادامه میشما این گف

 : 4موقعیت

ها رو هل میده. مادر میگه:   بازي بچه  کنی دوستات چه حسی دارند وقتی هلشون  فکر میمریم موقع 
از من عصبانی میشن یا متفاوته؟ مریم میگه میدي؟ مریم میگه  با تو یکسانه  این احساس  . مادر میگه 

 دت خوشحال بشی هم دوستات عصبانی نشن؟متفاوتی انجام بدي که هم خو  متفاوته. مادر: میتونی کار 
 دهید؟ تگو رو چه جوري ادامه میشما این گف

 

 وش دادن فعالگ

هدف آموزش گوش دادن فعال: فرد   آید، بخاطر سوءتفاهم است. پیش میبسیاري از مشکالتی که براي ما  
 گوید. باید بتواند با دقت گوش کند تا در حل مسئله ها متوجه شود طرف مقابل چه می

 

 



 

 تلفن بازي 

ین کار ادامه دارد گوید و انفر اول جمله اي در گوش نفر بعدي مینشینند و  ز بچه ها دور هم میچند نفر ا
 . که چه شنیده اند  دنگویبلند می  بعد همه ر و  ختا نفر آ 

 پرسیم:بعد از بازي از بچه ها می

 انجام دادیم؟   وبه نظر شما چرا این بازي ر -

 چه اتفاقی ممکنه بیوفته؟  اگر به چیزایی که کسی به شما میگه درست گوش نکنیم، -

 میشه بیشتر توضیح بدین که مشکلی پیش بیاد یعنی چی؟  -

، به نظرت بهتر نیست از خود اون آدم تو بزنهیه حرفی به  از طرف یه نفر دیگه  اگه یه نفر بخواد   -
 فش رو بشنوي؟ حر

 تغییر کرده باشه؟ اون حرف حرفی بزنه و  یه نفر از کسی دیگه برات  تا حاال شده   -

 بعدش چه اتفاقی افتاد؟  -

  ومدن یه مشکل رو بگیره؟درست فهمیدن حرف دیگران، چه جوري میتونه جلوي پیش ا -

 مایشنامهن

 دیواري که رنگش زرده رو دوست ندارم. وقتی میبینم دل درد میگیرم. سمیر: من  

 .؟ باعث میشه دل درد بگیرهوز زرد تو خوشش نمیادن! میدونستی سمیر از بلمیرابه رامین:    آریا

 !از این حرفش پشیمون میشه  .رامین: به حسابش میرسم 

 مادر: رامین از چه چیزي انقد عصبانی هستی؟ 

 !رامین: از اینکه سمیر از بلوز نوي من خوشش نمیاد

 جا میدونی؟ مادر: از ک

 . به من گفت  آریارامین:  

 یادته؟ مطمئنی تمام پیام رو دریافت کردي؟ پیام تلفنی    مادر: بازي 

 ت! به من گف  آریاه  رامین: این همون چیزیه ک



 

 تمام پیام سمیر رو فهمیده؟   آریا میتونی متوجه بشی که   مادر: چه طوري

 . رامین: از سمیر میپرسم

 گفتی از بلوز نوي من خوشت نمیاد؟  آریاتو به  رامین:  

 من چرا باید این حرف رو بزنم؟ سمیر: چی؟  

 ! رامین: عه! خودت گفتی رنگ زرد باعث میشه دل درد بگیري

 .سمیر: این چیزي نیست که من گفتم! من گفتم دیوار زرد باعث میشه من دلم درد بگیره

 باعث میشه دل درد بگیره.  رنگ زرد  گفت  من فکر کردم اون  .: ببخشید رامینآریا

 پیام کامل حرف سمیر چی بود؟  -

 فهمید؟   سمیر روفقط یه قسمتی از پیام    رامین چه اتفاقی ممکن بود بیوفته وقتی -

 

 

 


